LASKETTELUPÄIVÄ HIMOKSELLA

Mietitkö mitä tehdä hiihtolomalla? IDEA!
IDEA! – lähde laskettelemaan Himokselle!
Tule viettämään hauskaa päivää laskettelurinteessä. Järjestämme hiihtolomalla pari päivämatkaa
Himokselle. Pääset kätevästi Porvoosta bussilla suoraan rinteen juurelle.
Lähtöpäivät: lauantai 17.2 ja 24.2.2018. Lähtö klo 8.00 Porvoon turistipysäkiltä, Rauhankatu 20 – olemme
takaisin Porvoossa noin klo 19.30. Hyppää kyytiin ja nauti upeasta ulkoilupäivästä

Himos:
Himos tarjoaa Etelä- ja Keski-Suomen monipuolisimmat ja pisimmät rinteet jo vuodesta 1984! Käytössä on huikea 21
rinteen ja 15 hissin hiihtosirkus. Alkuperäinen rinnevisio on edennyt vuosien saatossa ja koko Himosvuoren kylki on nyt
valloitettu, mutta lisärakentamistakin riittää.
Himos vastaa koko perheen haasteeseen, sillä rinnevalikoimasta löytyy monenlaista laskettavaa, jokaiselle taitojensa
mukaan. Muista, että alle 7-vuotiaat kypäräpäät suihkivat vanhempiensa seurassa veloituksetta ja lasten rinteet ovat
ilmaisia ikään ja kokoon katsomatta.

Hissit

Rinteet
•
•
•
•
•
•
•

21 kpl + siirtymät (valaistu ja lumetettu)
Mountain Dew Snow Park, Rail Park ja Streettis
Suurin korkeusero 151 m
Pisin rinne 950 m, Länsiväylä 1200 m
Rinteitä yhteensä 13,1 km
Pulkkamäki länsirinteillä
http://www.himos.fi/rinteet/rinnekartta

•
•
•
•

15 kpl, joista kaksi tuolihissiä
Hissikapasiteetti 18 920 hlöä/h
Neljä ilmaishissiä aloittelijoille
2 kpl sompahissi, mattohissi ja naruhissi
Alle 7-vuotiaat kypäräpäät vanhemman seurassa
ilmaiseksi

Lisätietoja: mi.saxen@porvootours.fi tai puh. 019 574 2200 ma-pe klo 9-16

Sallitut laskuvälineet
Laskettelusukset, telemark, lumilauta, snowblade, monoski. Soveltavat välineet (liikuntarajoitteiset): Bi Ski -kelkka avustajan
kanssa. Monoski/dual ski -kelkat ilman avustajaa.

Ladut
•
•
•

20 km (valaistu 5,9 km)
Yhteys Jämsän latuverkostoon (n. 100 km)
Hoidosta vastaa Himosvuoren latuosuuskunta

http://www.jamsa.fi/images/asukkaille/Liikunta_ja_nuoriso/Himosladut.pdf

Hinnat:
Aikuiset

64 € /hlö

Lapset 7-11 v ja senior 65+

50 € /hlö

Hinta sisältää: Bussimatkat, päivälipun Himoksen laskettelurinteisiin ja alv.
Lisäpalvelut:
Voit myös vuokrata varusteet paikanpäällä:
Aikuiset/päivä
33 € /hlö
Lapset 7-11 v ja senior 65+
22 € /hlö
Setti: laskettelu, telemark, lumilauta tai maastohiihto. Setti sisältää monot, sukset/laudan ja sauvat. Aikuisten settiin
kypärä +5 €/päivä, lasten settiin kypärä sisältyy hintaan.
Ruokailu:
13,90 € /hlö
Runsas lounasbuffet (päivittäin vaihtuva lounasmenu jossa 2 lämmintä lounasvaihtoehtoa, lisäkesalaatti, leipä,
maito/vesi, kahvi/tee/kaakao). Muista samalla ilmoittaa mahdolliset erikoisruokavaliot.
tai vaihtoehtona: viiden (5), kahdeksan (8) tai kymmenen (10) euron arvoisia ravintolaseteleitä.

Ilmoittautumiset: mi.saxen@porvootours.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Maksu tapahtuu etukäteen laskulla.
Ilmoitathan nimesi, puhelinnumerosi ja laskutusosoitteesi (posti tai s-posti)
Huomioitavaa: matka toteutuu jos lähtijöitä on vähintään 25 henkilöä/matka.

Lisätietoja: mi.saxen@porvootours.fi tai puh. 019 574 2200 ma-pe klo 9-16

